Зернові
Російська пшениця продовжує чинити тиск на світові
ціни на пшеницю. Перспективи великого урожаю російських зернових, який сьогодні оцінюється у
79,8 млн тонн, змушує всіх учасників ринку знижувати
ціни пропозиції. За підсумками єгипетського тендеру,
який пройшов минулого тижня, переможницями стали
Росія та Україна, а ціна знову знизилася на 10 доларів
— до 186–187,5 дол./т на базисі C&F.

Фокус ринку
Попит:
помірний попит імпортерів
Пропозиція:
скорочення запасів кукурудзи
відвантаження в портах:
пшениця: 406 тис. тонн
чмінь: 209 тис. тонн
кукурудза: 46 тис. тонн
Поле:
Збиральна кампанія:

Експортний ринок України не може не реагувати на
світові зміни, тож ціни українського зерна також ідуть
вниз. Найбільше знизилися ціни на продовольчу пшеницю — 4–7 дол./т — до 176–182 дол./т на базисі FOB. З
огляду на стабільний попит імпортерів на фуражну
пшеницю, зниження цін у даному секторі було менш
значним і склало в середньому 2 –4 дол./т.

- кукурудза: 13 тис. га (48 тис. тонн)

Стабільний попит імпортерів також надав підтримку
цінам у сегменті фуражного ячменю. На сьогоднішній
день, ячмінь — найбільш стабільна культура серед зернових.
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Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т

Зважаючи на суттєве зниження світової ціни на кукурудзу, ціна української кукурудзи на світовій арені також
знизилася. Так, ціни пропозиції на зернові нового врожаю встановилися у межах 160–162 дол./т на базисі
FOB з постачанням у кінці вересня - на початку жовтня.
На базисі СРТ-порт протягом звітного періоду знизилися максимальні ціни на всі зернові культури, зниження становило 2–4 долари на тонні.
На внутрішньому ринку ціни поки лишаються стабільними, але зважаючи на кон’юнктуру експортного ринку, внутрішні переробники матимуть змогу знизити
закупівельні ціни вже найближчим часом.

Кукурудза (СВОТ)

133,9

+0,6

Кукурудза (EuroNext)

190,1

+1,6

Пшениця (EuroNext)

183,0

-0,2

Експортні ціни FOB, Україна, дол./т (пропозиція)
Продов. пшениця

178—184

-6

Фуражна пшениця

160—166

-2

Ячмінь

172—177

-1

Кукурудза

172—177

-1

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Продов. пшениця

4 650—5 300

-50

Фуражна пшениця

4 250—4 600

-50

Ячмінь

4 650—4 950

-50

Кукурудза

4 300—4 800

-50

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Продов. пшениця

4 400—5 300

-50

Фуражна пшениця

3 900—4 500

0

Ячмінь

4 150—4 700

-50

Кукурудза

4 000—4 750

-100

